EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja

Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná
infraštruktúra
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
vyhlasuje výzvu č. 01/2015 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných
hodnotiteľov pre oblasť informačnej spoločnosti na odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) v rámci Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť,
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „PO7 OPII“).
Záujemcovia musia spĺňať nasledovné požiadavky:
Všeobecné kritériá (osobnostné charakteristiky):
- bezúhonnosť,
- nestrannosť a vylúčenie konfliktu záujmov (vzhľadom na možnosť zneužitia informácií
uvedených v ŽoNFP a jej prílohách, ako aj v záujme vylúčenia konfliktu záujmov v priebehu
posudzovania a schvaľovania ŽoNFP, sú odborní hodnotitelia podieľajúci sa na
schvaľovacom procese povinní podpísať čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní
dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov. Povinnosti, ktoré z toho vyplývajú, trvajú
aj po ukončení pracovného pomeru, prípadne obdobného pracovného vzťahu.),
- spôsobilosť na právne úkony.
Špecifické kritériá:
Dosiahnuté vzdelanie:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického, ekonomického, alebo prírodovedného
smeru.
Požadované skúsenosti, vedomosti a prax:
- znalosť odbornej problematiky v oblasti IT, resp. IKT (bude deklarované počtom projektov
rozvoja v oblasti IT, resp. IKT, na ktorých uchádzač spolupracoval, a zároveň bude
deklarované certifikátmi či už v oblasti IT projektového riadenia – napr. PRINCE 2, alebo
jeho ekvivalent, prípadne v oblasti architektúry IT – napr. TOGAF, alebo jeho ekvivalent),
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a legislatívy SR v oblasti IT a informačnej
bezpečnosti,
- znalosť programových dokumentov – Operačný program Integrovaná infraštruktúra,
Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej
siete novej generácie, Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, atď.,
- prax min. 5 rokov pri realizácií minimálne 5 projektov v oblasti IT,
- skúsenosti s analýzami, návrhom a implementáciou integrovaných IT riešení minimálne 3
projektov v oblasti IT,
- skúsenosti s implementáciou projektov použitím SOA (architektúra orientovaná na služby),
- skúsenosti s vypracovaním, resp. vyhodnocovaním CBA analýzy a TCO.

Ďalšie vítané skúsenosti a vedomosti:
- skúsenosti v oblasti hodnotenia žiadostí o NFP financovaných zo zdrojov EÚ,
- znalosť anglického jazyka.
Splnenie kritérií pre túto oblasť záujemca preukáže čestným vyhlásením, životopisom,
požadovaným certifikátom a zoznamom projektov, na ktorých záujemca pracoval (zoznam musí
obsahovať min. obchodné meno objednávateľa, stručnú identifikáciu projektu/zmluvy, kontaktnú
osobu u ktorej si vyhlasovateľ výzvy môže overiť pravdivosť poskytnutých informácií).
Odborní hodnotitelia sú povinní pred začatím procesu odborného hodnotenia podpísať Čestné
vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov.
Uchádzač o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov PO7 OPII predloží:
1.

žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov;

2.

výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (povinná príloha žiadosti);

3.

štruktúrovaný životopis (príloha č. 1 výzvy alebo v inom formáte štruktúrovaného
životopisu) (povinná príloha žiadosti);

4.

kópiu diplomu o dosiahnutom vzdelaní (povinná príloha žiadosti);

5.

čestné vyhlásenie (príloha č. 2 výzvy) (povinná príloha žiadosti);

6.

ostatné dokumenty preukazujúce kvalifikáciu v oblasti, ktorá je predmetom hodnotenia
(napr. kópie certifikátov, resp. iných dokladov o dosiahnutom vzdelaní, resp.
absolvovanom školení) (povinná príloha žiadosti).

S osobnými údajmi v žiadosti a jej prílohách bude zaobchádzané v súlade so zákonom
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení.
Žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov PO7 OPII, vrátane relevantných príloh
vymedzených vyššie, je potrebné doručiť v termíne do 30. 09. 2015 (v prípade osobného
doručenia do podateľne je čas doručenia v pracovných dňoch do 14:30 hod.) v písomnej forme
na adresu:
Ministerstvo financií SR
Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Odbor riadenia programov rozvoja informačnej spoločnosti
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava 1
Na obálke musí byť uvedené „Hodnotiteľ PO7 OPII“.
Upozorňujeme uchádzačov, že žiadosti, ktoré nebudú spĺňať vymedzené náležitosti alebo
nebudú doručené v stanovenom termíne (v prípade zasielania poštou/kuriérom rozhoduje
dátum odovzdania žiadosti na takúto prepravu), nebudú akceptované.
Žiadosť o zaradenie do databázy hodnotiteľov PO7 OPII je potrebné zaslať aj elektronicky
najneskôr do 30.09.2015 na e-mailovú adresu: daniela.loffayova@mfsr.sk
Kontaktná osoba:
Mgr. Daniela Loffayová
Tel.: 02/ 5958 2349
e-mail: daniela.loffayova@mfsr.sk

